
RINGKASAN PENELITIAN 


Jud.ul Peneli Han: KEJABATAN DI WILAYAH KOTAMADYA SURABAYA 
(Sue.tu Studi tentang Jumlah dan Jenis 
Kejahate.n yang dapat Dideteksi oleh 
Aparat Kepolisian di Jajaran Polwiltabes 
Surabaya) 

Peneliti : Didik Endro ~urwoleksono, S.H., MH. 
Drs. Abd. Ihomad, S.H. 
Sarwirini, S.H., MS. 
M. Zaidun, S.H. 
Astuti, S.H. 

Fakultas : Hukum 

Sumber dana : DIP. Operasional ~erawatan dan Fasilitas 
Universitas Airlangga Tahun 1994/1995 
SK. Rektor Nomor: 5655/PT03.H/N/1994
Tanggal: 20 Juni 1994 

ABSTRAK 

Tidak dapat disangkal bahwa untuk mendape.tkan gambaran jumlah
keseluruhan kejahatan yang terjadi di suatu wilayah, demikian 
juga di Surabaya, amatlah sulit. Disamping kejahatan yang
dapat diungkap oleh aparat penegak hukum, masih banyak keja
hatan yang tersembunyi atau tidak dapat diungkap oleh aparat
penegak hukum. Kejahatan ini disebut hidden criminality atau 
dark number. Salah satu upaya untuk dapat mengetahui jumlah
dan jenis kejahatan ;r;ang terjadi di suatu wilayah, dengan
jalan menggunakan statistik kriminil. Dari statistik krimi
nil inilah, data tentang jumlah dan jenis kejahatan bisa 
kita dapatkan gambarannya. walaupun masih banyak kelemahannya 
namun data yang terungkap dalam statistik kriminil merupakan
data yang paling dekat yang dapat dimanfaatkan~ 

ABSTRACT, 
It's very difficult to describe crime total to be happen in 
a area, like in Surabaya city. Beside crime clear by law 
enforcement. most of the crime not to clear or the officer 
cannot solve the crime. This crime called hidden criminality 
or dark number. With statistic criminal, that one way, we 
could to know howmany total and kind crime to be happen
in a area. Number ot statistic criminal, to show about total 
and kind ot crime, however not complete or not perfect, 
the near data that we could to used. 
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lSI RINGKASAN 

Berkaitan dengan masalah baik kejahatan maupun Upaya 
penanggulangannya. hal yang patut dicacat di sini yai tu oah
wa kejahatan sangstlab mustahil diberantas seakar-akarnya.
Suatu ilusi belaka apabila kejahatan diharapkan akan lenyap
di mUka bumi ini. dunia tidak akan sepi dari kejahatan (Su
darto. 198;: ~;). Kejahatan adalah gejala normal dalsm setiap
masyarakat yang berisikan heterogenitas. oleh karena itu 
tidak mungkin kejahatan dimusnahkan sampai habis, demikian 
Emile Durkheim menulis (dalam J.B. Sahetapy. 198;: 79).

Surabaya sebagai kata terbesar kedua di Indonesia. 
tak luput dari kecenderungan Makin meuingkatnya kuantitas 
maupun kualitas kejahatan yang terjadi. Hal ini sntara lain 
sebagai koneekuensi lagis keadaan kota Surabaya sebagai kota 
Indamardi. Delam rangka mendapatkan gsmbaran tentsng kuanti
tas dan kualitas kejahatan yang terjadi di kota Surabaya,
dalsm penelitian ini permasalahannya yaitu beraps jumlah dan 
jenis kejahatan yang terjadi serta kejahatan aps yang cende
rung terjadi di Surabaya.

Dengan penelitian io1 diharapkan untuk mendapatkan
pengetahuan dan pemahaman tentang jumlah dan j enis .kejahatan 
yang terjadi di Surabaya. Yang kedua. untuk men.dapatkan pe
pengetahuan dan pemabaman tentang kejahatan yang cenderung
terjadi di Surabaya. Adapun manfaat peneli tian yai tu bisa 
memperluas cakrawala dan meningkatkan pengetahuan serta 
memperluas wawasan materi perkuliahan, serta bisa membantu 
atau ikut memberi sumbangsaran dalam rangka penanggulangan
kejabatan yang terjadi di Surabaya.

Berdasarkan basil penelitian nampak babwa jenis ke
jahatan yang terjadi di Surabaya yaitu pembunuhan, pengani
ayaan berst, penculikan. pencurian dengan kekerasan, pencu
rian dengan pemberatan. pencurian kendaraan bermotor. perko
saan, pemerasan, perjudian, perzinahan, penadahsn, pengru
sakan. peo1puan, penggelapan, pencurian ringan, penganiayaan
ringan, kejabatan surat dan meterai, narkotika, kebakaran, 
uang palsu dan lain kejahatan serta pelanggarsn. Sedangkan
data crime index yaitu pembunuhan, pengauiayaan berat. pen
curian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencu
rian kendarsan beI"lllotor, narkotika, kebakaran, uang palsu.

Jumlab kejahatan yang terjadi di Surabaya, berdasar
ken data statistik kriminil di Kepolisian Wilayah Kata Besar 
Surabaya. dalam kurun \~aktu lima tahun: 1989 - 199; yaitu:
tahun 1989, ada 7.177; 
tahun 1990, ada 5.958; 
tahun 1991. ada 6.276; 
tahun 1992, ada 6.169; 
tahun 199;, ada 6.7;1. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puja dan puji syukur hanya unttik Allah SWT., 

karens hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penulisan 

penelitian ini dapat diselesaikan. 

Peneli tian ini berjudul "KFJAHATAN DI WILAYAH KOTAMADYA 

SURABAYA (Suatu Studi tentang Jumlah dan Jenis Kejahatan Yang 

Dapat Dideteksi oleh Kepolisian Di Jajaran Polwiltabes Sura

baya)". Dengan penelitian ini diharapkan aksn mendapatkan 

pengetshuan dan pemahaman tentang jumlah dan jenis kejahatan 

yang terjadi di kotamadya Surabaya. Memang tidak dapat disang

kal bahwa untuk mendapatkan gambaran jumlah keseluruban keja

hatan yang terjadi di suatu wilayah, demikian juga di kota

madya Surabaya, amatlah sulit. Disamping kejahatan yang dapat 

di ungl!:ap oleh aparat penegak hukum, masih banyak kejahatan 

yang tersembunyi stau tidak dapat terungksp oleh spsrat pe

negak hukum. Kejshatan ini disebut hidden criminality stau 

dark number. Salah satu uapaya untuk dapat mengetahui jumlah 

dan jenis kejahatan yang terjadi Si suatu wilayah, dengan 

jalsn menggunakan statistik krlminil di aparat penegak htikum. 

Dari statistik kriminil inilah, data tentang jumlah dan jenis 

kejahatan bisa kita dapstkan gambsrannya, wslaupun masih 

banyak kelemahannya namundata yang terungkap dalam statistik 

~minil merupakan data yang paling dekst yang dapat kita 

manfaatkan. 

Tak lupa dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan 

rasa terims kasib kepada Rektor Universitas Airlsngga yang 

sudi membisyai penelitian ini. Juga rasa terima kasih ter

ucapksn unttik Pimpinan beserta Stat Lembaga Penelitian Uni
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,versitas Airlangga atas segala kemudahan-kemudahan dan kesem, 
paten yang diberikan sehingga memudahkan peneliti mengadakan 

dan menyelesaikan penelitian ini. 

Terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada 

Bapak Sersan Boemarsono (dari Polwiltabes Burabaya) dan 

Bapak Letnan Agus (dari Polresta Burabaya Timur). disela

sela kesibukan beliau berdua masih menyempatkan waktu dan 

tenaga untuk membantu penyelesaian penelitian ini. 

Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

peneliti menyampsikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

atas kesempatan serta ijin yang diberikan untuk mengadakan 

dan menyelesaikan penelitian ini. 

Kepada semus pihak yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu di sini, !'l.tas segala kemudahan dan kesempatan yang 

diberikan sehingga memudahkan penyeleasian peneli tian im, 

tak lupa peneliti sampaikan terima kasih yang tak terhingga. 

Semoga amal baik semus pihak mendapat balasan yang 

setim~al dari Allah SWT. Amin. 

Surabaya. 	Desember 1994 

Peneliti 
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